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Εισαγωγή και Σκοπός

Η παρούσα εργασία είναι μια 
βιβλιογραφική δουλειά προσανατολισμένη στην 
παρουσίαση και ανάλυση εισαγωγικών 
θεωρητικών και πρακτικών εννοιών της 
σχεδίασης παιγνιοποιημένων συστημάτων. Η 
εργασία προσφέρει μία πλήρη και σαφή εικόνα 
του χώρου της παιγνιοποίησης, των διαφόρων 
εφαρμογών της στη σημερινή κοινωνία καθώς 
και παραδείγματα τόσο επιτυχημένων όσο και 
αποτυχημένων εφαρμογών της στο παρελθόν. 
Πρόκειται για μια εισαγωγή στην παιγνιοποίηση 
προσανατολισμένη σε αρχάριους αλλά και 
χομπίστες του κλάδου.

Δομή

Η εργασία δομείται σε τρία μέρη. Στο 
πρώτο μέρος αναφέρονται διάφορα 
παραδείγματα παιγνιοποίησης της καθημερινής 
ζωής και εισάγονται στοιχεία από τους κλάδους 
της συμπεριφορικής ψυχολογίας και του 
σχεδιασμού παιχνιδιών για μια πιο πλήρη και 
συνολική αντίληψη πάνω στις έννοιες και 
εφαρμογές. Στο δεύτερο και τρίτο μέρος της 
εργασίας εισάγονται δύο σχεδιαστικά μοντέλα, 
τα MDE και Octalysis καθώς και το πως αυτά 
χρησιμοποιούνται για ανάλυση, κριτική και 
σχεδιασμό παιγνιοποιημένων συστημάτων.

Περιεχόμενα

● Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του 
κλάδου

● Η διεπιστημονική προσέγγιση της 
παιγνιοποίησης

● Διάφορες χρήσεις, εφαρμογές και 
ευκαιρίες στην σύγχρονη εποχή

● Νέα γενιά και παιγνιοποίηση
● Οι διάφορες οπτικές γωνίες των χρηστών
● Ψυχαγωγία και Εκπαίδευση
● Loyalty Systems
● SAPS
● Το μοντέλο “Flow”
● Συντελεστική μάθηση
● Η πορεία προς την αριστεία εντός 

παιγνιοποιημένου συστήματος
● Είδη χρηστών και θεώρηση κατα Barnes
● Ομαδική παιγνιοποίηση
● Τα είδη των κινήτρων και παραδείγματα 

εκμετάλλευσης αυτών
● Αρχές λειτουργίας του μοντέλου MDA

 (Mechanics, Dynamics, Aesthetics)
● Το μοντέλο MDE (Mechanics, Dynamics, 

Emotions)
● Το παράδειγμα του American Idol και η 

χρήση της παιγνιοποίησης για τον 
εκμοντερνισμό ολόκληρων κλάδων και 
επαγγελμάτων

● To μοντέλο Octalysis και η ταξινόμηση 
των κινήτρων (Οκτώ κεντρικές ωθήσεις 
και η δυσκολία αξιοποίησης των 
αισθήσεων)

● Εσωτερικά και Εξωτερικά κίνητρα του 
ανθρώπου

● White hat και Black hat παιγνιοποίηση
● Τα τρία πρώτα επίπεδα του Octalysis 

design framework

Προτεινόμενη Μελλοντική Επέκταση

Η εργασία μπορεί να επεκταθεί σε τρεις 
διαφορετικές κατευθύνσεις. Με περαιτέρω 
εισαγωγή  νέων παραδειγμάτων χρήσης 
παιγνιοποιημένων συστημάτων, με εισαγωγή 
νέων μοντέλων μεγαλύτερης εμβέλειας χρήσης 
και τεχνολογικής αξιοποίησης και με την πιο 
βαθιά παρουσίαση των υπαρχόντων μοντέλων 
για επαγγελματική χρήση. Με την επέκταση 
όλων των παραπάνω η εργασία θα έχει τη 
δυνατότητα να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο-
βοήθημα για επαγγελματική χρήση σχεδιασμού 
και ανάλυσης παιγνιοποιημένων συστημάτων. 


